Sięgnij po grant podróżny!
Podróżujesz i lubisz pisać? Jeśli tak,ta oferta jest
własnie dla Ciebie! Staraj się o granty podróżne dla młodych ludzi, których celem jest
odkrywanie Starego Kontynentu. Efektem podróży powinien być raport opisujący
doświadczenia. Termin składania wniosków mija 6 sierpnia 2017 r.Zapraszamy po
więcej informacji na :http://www.eurodesk.pl/granty/granty-podrozne

FUNDACJA PZU Z KULTURĄ
Fundacja PZU otwiera nabór na konkurs „Fundacja
PZU z kulturą”.Celem konkursu jest umożliwienie
dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów
wiejskich udziału w interesujących i rozwijających
wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z
towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami
edukacyjnymi. Fundacja PZU chce zachęcić
młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej,
która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie
musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.Konkurs ogłaszany jest raz w
roku.Po więcej informacji zapraszamy na strone: http://fundacjapzu.pl/275.html

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM
Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w
swojej okolicy?TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!Rozejrzyj
się wokół siebie, obserwuj, poczuj się
odpowiedzialny za wspólne dobro - za swoją
miejscowość, szkołę, za przestrzeń w której żyjesz.Fundacja Banku Zachodniego
ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"Kto może
wziąć udział w konkursie?Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do
konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę
za pośrednictwem dowolnej fundacji, instytucji lub organizacji pozarządowej,
niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.Każdy pomysł jest dobry!Wnioski
przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2017 roku.Zapraszamy po więcej
informacji :http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

EKOEDUKACJA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ogłosił trzy konkursy dotyczące
edukacji ekolgicZnej.O wsparcie mogą ubiegać się
przedsięwzięcia wpływające na świadomość
ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego
rozwoju. Fundusz dofinansuje wydawnictwa prasowe, ekologiczne centra edukacyjne
oraz programy aktywnej edukacji.Najdłużej, bo od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r.,
przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych,które w
całości poświęcone muszą być ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Po
więcej informacji klinknij tu : https://www.nfosigw.gov.pl/

IV nabór wniosków w konkursie TransferHUB
Do 27 sierpnia trwa IV nabór wstępnych wniosków
do Ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji
Społecznych TransferHUB.
Ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych
TransferHUB to miejsce pracy (HUB) nad
oddolnymi, łączącymi różnorodne światy
i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań i
barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z
edukacji do zatrudnienia.TransferHUB to możliwość
dla ciebie, żeby sprawdzić siebie i swój pomysł przy wsparciu doradców, tutorów,
ekspertów, praktyków, odbiorców i z równie ważnym wsparciem finansowym – w
sumie dającymi ci swobodę działania.Zapraszamy po więcej informacji:TUTAJ

Europa dla obywateli

Chciałbyś przyczynić się do wzrostu świadomości
obywatelskiej ? Chciałbyś podzielić się refleksjami nad obywatelstwem europejskim i
demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą? Zgłoś się do programu
"Europa dla obywateli"! Ogólnymi celami programu są :– wspieranie obywatelstwa
europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego
zaangażowania na poziomie Unii;– wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie
pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;– rozwijanie wiedzy obywateli
na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego
zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej
UE;Termin składania wniosków upływa 01.09.2017
Zapraszamy p owięcej informacji: http://www.eurodesk.pl/granty/europa-dlaobywateli-2014-2020-0

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we
współpracy z polskimi partnerami organizuje
różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi
Fundacji. Należą do nich przede wszystkim: rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
umacnianie demokracji,integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,debata
nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,pogłębianie stosunków polskoniemieckich. Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy
organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do
30 sierpnia roku poprzedzającego projekt.Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
http://www.kas.de/polen/pl/pages/3417/

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

